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Di Jawa Tirnur, pembangunan telah berkembang pesat di berbagai sektor. Berbagai 
institusi yang bergerak dalam lingkungan hidup, baik pemerintah maupun swasta, para peneliti 
dan hasil penelitiannya mengenai masalah lingkungan hidup dan AMDAL serta bermacam 
institusi pcnyandang dana, belum terekam dalam suatu sitem informasi lingkungan secara 
rnenveluruh Oleh karena itu dipcrlukan penelitian awal untuk mengumpulkan berbagai 
inforrnasi/data tersebut, untuk dirangkum secara keseluruhan, yang selanjutnya bermanfaat 
untuk penyusunan sistcm inforrnasi lingkungan di Jawa Timur. 

Penelitian ini bersifat observasional. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai 
instansi Pemda Tingkat I dan II (terutarna GERBANGKERTOSUSILA), Kanwil/Kandep 
dan Dinas, PSLiPerguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat di 
Jawa Tirnur 

lnstrumen yang digunakan untuk mengurnpulkan data terdiri dari daftar 
pertanyaan/daftar isian data. pencatatan! kopi data instansional yang tcrscdia di beberapa 
instansi, kopi laporan, hasil penelitian dan kompilasi data. 

Mctode yang dipakai dalarn penyusunan studi adalah metode deskriptif dengan analisis 
kualitatif dan kuantitatif 

Berdasarkan penclitian yang telah dilakukan, berhasil disusun infonnasi lingkungan 
secara terpadu meliputi (\) instansi, tugas dan tanggung jawab dalarn pengelolaan lingkungan, 
(2) peraturan perundangau yang bcrkait dengan masalah lingkungan hidup (rneliputi 
peraturan yang terkan dengan air, hutan, kependudukan, lahan, pernukirnan dan tata ruang, 
pesisir dan lau.an. dan udara serta analisis mengenai darnpak lingkungan), (3) industri yang 
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berpotensi mengeiuarkan limbah B3 eli Jawa Tirnur, dan (4) potensi wilayah pesisir dan lautan 
di Jawa Timur (rneliputi masalah industri, pelabuhan dan ternpat wisata). 

Dan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa informasi yang terkait dengan 
berbagai kegiatan, sarana dan prasarana, dana serta sumberdaya rnanusia dan kerjasarna 
dengan pihak luar instansi untuk rnasing-rnasing instansi kebanyakan rnasih bcrada di 
instansi masing-rnasing, sangat sedikit yang dapat diketahui oleh masyarakat luas. Jaringan 
inforrnasi hanya terdapat dalarn jajaran departemen masing-rnasing, belurn narnpak adanya 
jaringan atau sistem inforrnasi lingkungan terpadu, yang rnencakup keseluruhan inforrnasi 
antara PSL, Kantor Wilayah Departernen, Kantor Departernen, Dinas, Pemda dan LSM 
yang ada di Jawa Timur. 

Sebagai saran adalah perlu segera diadakan perternuan atau lokakarya pern
bentukan Jaringan /Sistem lnlormasi Lingkungan di Jawa Timur, dengan mengundang 
seluruh wakil instansi dan berbagai PSL, Kantor Wilayah Departernen, Kantor 
Departemen, Dinas, Pernda tingkat J, Pernda Tk. Il, dan LSM yang ada di Jawa Tirnur 
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